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CENIK SKB ZA FINANCIRANJE ZA DOMAČE PRAVNE OSEBE, IMETNIKE
ZASEBNIH DEJAVNOSTI TER CIVILNO PRAVNE OSEBE
(izvleček Cenika storitev SKB)
vrsta storitve

cena v EUR

minimum

maksimum

8. Financiranje
8.1

Sklenitev in vodenje posla

8.1.1

Kratkoročni krediti

0,38 % od
pogodbenega
zneska

120,00 EUR

8.1.2

Kratkoročni okvirni krediti (revolving in prekoračitev
pozitivnega stanja na TRR)

0,54 % od
pogodbenega
zneska

152,00 EUR

8.1.3

Dolgoročni krediti
• 1 do 3 let

0,65 % od
pogodbenega
zneska

152,00 EUR

• 3 do 7 let

0,87 % od
pogodbenega
zneska

169,00 EUR

8.1.3.1

Dolgoročni krediti - neenakomerno odplačilo glavnice
(kredit se vrača v neenakomernih obrokih ali
neenakomernih časovnih obdobjih)

cena iz točke
8.1.3. se poviša
za 30 %

8.1.4

Krediti na osnovi zastave depozita pri Banki

0,16 % od
pogodbenega
zneska

120,00 EUR

8.1.5

Kratkoročni odkup terjatev (cena vsebuje 22 % DDV)

0,50 % od
pogodbenega
zneska

140,00 EUR

8.1.6

Krediti s poroštvom Republike Slovenije - ZDLGPE letna premija za poroštvo*

8.1.6.1

mikro, mala in srednja podjetja (razdelitev po uredbi
651/2014/EU)		
• prvo leto		

0,25% od
zneska kredita

• drugo in tretje leto

0,50% od
stanja glavnice

• četrto in peto leto

1,00% od
stanja glavnice
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8.1.6.2

cena v EUR

minimum

maksimum

velika podjetja (razdelitev po uredbi 651/2014/EU)
• prvo leto		

0,25% od
zneska kredita

• drugo in tretje leto

0,50% od
stanja glavnice

• četrto in peto leto

1,00% od
stanja glavnice

* Letna premija se za prvo leto izračuna na znesek odobrenega kredita, za ostala leta na stanje glavnice kredita na dan 31.12. Osnova za
izračun premije se korigira z deležem jamstva (70% ali 80%), izračun pa upošteva dejansko število dni z jamstvom.

8.2

Spremembe pri odobrenih kreditih, na zahtevo komitenta
podaljšanje roka vračila kredita

100 % cene iz
točke 8.1, od
stanja glavnice
kredita na
dan sklenitve
dodatka k
pogodbi

zvišanje odobrenega zneska kredita

100 % cene
iz točke 8.1,
od razlike
med prvotno
odobrenim in
novim zneskom
glavnice kredita

ostale spremembe

50 % cene iz
točke 8.1 od
stanja glavnice
kredita na
dan sklenitve
dodatka k
pogodbi; min. in
maks. vrednosti
so enake 50 %
min. in maks.
vrednosti iz
točke 8.1

strošek aneksa po ZIUOPOK – odlok (vlade/občine)

100 EUR

strošek aneksa po ZIUOPOK

200 EUR
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cena v EUR

minimum

8.3

Odobreni, nečrpani del revolving kredita (mesečno)

1,09 % letno od
nečrpanega dela
kredita

8.4

Predčasno delno ali celotno odplačilo kredita s
spremenljivo obrestno mero

1,00 % od
predčasno
vrnjenega
zneska

163,00 EUR

8.5

Predčasno delno ali celotno odplačilo kredita s fiksno
obrestno mero

3,00 % od
predčasno
vrnjenega
zneska

163,00 EUR

8.6

Preklic pisne vloge za kredit pred sklenitvijo pogodbe

141,05 EUR

8.7

Odstop komitenta od pogodbe

282,10 EUR

8.8

Preklic pisne vloge za odkup terjatev pred sklenitvijo
pogodbe (pri odkupu terjatev cena vsebuje 22 % DDV)

140,00 EUR

8.9

Odstop komitenta od pogodbe za odkup terjatev (pri
odkupu terjatev cena vsebuje 22 % DDV)

265,00 EUR

8.10

Odobreni, nečrpani del limita (mesečno - za velika in
srednja podjetja)

0,45 % letno od
nečrpanega dela
kredita

8.11

Izdaja zavezujoče izjave o odobritvi kredita

100,00 EUR

8.12

Nezavezujoča izjava o finančni pokritosti

100,00 EUR

Druge storitve
Pošiljanje opominov
• za neplačane kreditne, garancijske in TRR
obveznosti (cena za opomin)
Stroški, davki in dajatve, ki izvirajo iz ustanovitve,
pridobitve, unovčevanja ali sprostitve zavarovanj

15,00 EUR
dejanski stroški

Izračun obresti ali izdelava načrta za odplačevanje kredita
vezano na posel

14,10 EUR

ni vezano na posel (cena vsebuje 22 % DDV)

16,00 EUR

Fotokopiranje dokumentov vezano na posel
(cena za stran)

0,18 EUR

Sporočila na zahtevo komitenta (vezano na posel) - cena za stran
• poslana po telefaksu ali skenirano in poslano po
elektronski pošti v državi

6,00 EUR

• poslano po telefaksu ali skenirano in poslano po
elektronski pošti v tujino, SWIFT

10,40 EUR

Potrditev podpisov pooblaščenih oseb v tujino

3,62 EUR

Izdelava strokovnih mnenj, inštruktaža in konzultacija (cena za uro)
• vezano na posel

32,15 EUR

maksimum
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• ni vezano na posel (cena vsebuje 22 % DDV)

cena v EUR

minimum

maksimum

36,06 EUR

Potrditev podpisov poobl. oseb v tujino in iz tujine na zahtevo drugih bank in fizičnih oseb
• vezano na posel

13,60 EUR

• ni vezano na posel (cena vsebuje 22 % DDV)

15,50 EUR

Izdaja potrdila in obrazložitev bonitetne ocene na zahtevo stranke
• kredit je bil stranki odobren

0,05 % od
zneska kredita

33,00 EUR

140,00 EUR

• kredit stranki ni bil odobren (cena vsebuje
22 % DDV)

0,06 % od
zneska kredita

40,00 EUR

190,00 EUR

Izdaja zemljiškoknjižnih dovolil in soglasij (izbrisne
pobotnice, ostala dovoljenja, soglasja)

55,00 EUR

Izdaja raznih potrdil in izjav
• vezano na posel

5,50 EUR
+ 1,00 EUR
za vsako stran

• ni vezano na posel (cena vsebuje 22 % DDV)

14,99 EUR

Stroški kurirskih služb
vezano na posel

dejanski stroški

